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W nastroju Wielkiego Tygodnia -
 pokory i zadumy
W czas Święta Wielkiej Nocy Zmartwychwstania,
 radości i rodzinnej miłości 
     życzą 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla,
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, 
Radni Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego  
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21 marca br. dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 1 
wzięły udział w tradycyjnym 
obrzędzie ,,Pożegnania zimy 
– powitania wiosny”. Do tego 
wydarzenia przedszkolaki z 
poszczególnych grup przygo-
towywały się już od kilku dni,  
ucząc się wiosennych piose-
nek, wierszyków i rymowa-
nek, przygotowując wiosen-
ne dekoracje.
Tego dnia sala, w której zgro-
madziła się cała społeczność 
przedszkola, zamieniła się w 
wielobarwne wiosenne kolo-
ry. Żeby przyspieszyć nadej-

ście wiosny, dzieci pożegnały 
Marzannę okrzykami: „Ma-
rzanno, Marzanno, ty zimowa 
panno, Ciebie pożegnamy, 
wiosnę powitamy!”.
 Na koniec naszego spotkania 
przedszkolaki przemaszero-
wały barwnym pochodem 
ulicami osiedla trzymając w 
rękach wiosenne symbole, 
wyrażając w ten sposób ra-
dość z przyjścia nowej pory 
roku. 
Tekst i zdjęcia: Miejskie Przedszkole nr 1

TO JUŻ WIOSNA!
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Zgodnie z tradycją, w pierw-
szy dzień wiosny w MZS nr 5 
w Gorlicach odbył się po raz 
XXVII szkolny turniej „Super 
Klasa 2019” dla uczniów klas 
siódmych, ósmych szkoły pod-
stawowej oraz trzecich gimna-
zjum. Zwycięstwo odniosła  w 
tym roku 3a gimnazjum, prze-
brana za podróżników, pod 
opieką Moniki Dobek.
Nauczyciele znaleźli „złoty śro-
dek” na tzw. Dzień Wagaro-
wicza – taka forma rozrywki 
nie tylko zatrzymuje młodzież 
w szkole, ale jest oczekiwana 
przez kolejne roczniki. Cieszy 
się też niesłabnącym powo-
dzeniem wśród uczniów i pełną 
akceptacją ze strony nauczy-
cieli oraz rodziców. Turniej ten 
wyzwala pozytywne emocje, 
integruje i angażuje zespoły 
oraz udowadnia, jak wspaniale 

może bawić się kulturalna mło-
dzież.
Impreza ta ma już od lat swo-
ją niezmienną formułę – jest 
sprawdzianem wiedzy i umie-
jętności zarówno w zakresie 
przedmiotów  nauczania, jak i 
innych dyscyplin.
Turniej współfinansuje Miej-
ska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w 
związku z czym jedna z po-
tyczek miała pokazać, przy 
użyciu alko-gogli, jak alkohol 
wpływa na sposób widzenia.
Uczestnicy tegorocznego tur-
nieju byli przebrani za cza-
rodziejów (klasa 7a), poke-
rzystów (7b), kibiców (7c), 
cyrkowców (8a), gwiazdy kina 
(8b), podróżników (3A) i po-
stacie z horrorów (3B).  Nagro-
dą były koszulki i dofinansowa-
nie do wycieczki klasowej.

 Przedszkolaki powitały wiosnę!

SUPER KLASA 2019!



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.

NR 3 (303) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 3

K U R I E R  G O R L I C K Im a r z e c  2 0 1 9

4 marca br., w gorlickim Ra-
tuszu odbyło się spotkanie 
podsumowujące tegorocz-
ny 27. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w 
Gorlicach. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w tą wyjątkową 
inicjatywę i przyczynili się do 
zebrania rekordowej kwo-
ty - 140 819,71 zł!  
Podczas zebrania obecni byli 
członkowie sztabu na czele z 
przewodniczącym Januszem 
Ziębą, który przekazał po-
dziękowania dla wszystkich 
wspierających organizację 
tegorocznego finału w Gor-
licach, Bobowej, Ropicy Pol-
skiej i Szymbarku. W dalszej 
części spotkania omówione 
zostały także plany i pomy-
sły na rok przyszły.

Podsumowanie 27. Finału WOŚP w Gorlicach

9 marca br. setną rocznicę 
swoich urodzin obchodziła 
mieszkanka naszego miasta 
Pani Julia Tenerowicz. Jubi-
latka urodziny świętowała w 
Dniu Kobiet, w gronie najbliż-
szej rodziny oraz delegacji z 
Urzędu Miejskiego oraz Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 
Był oczywiście urodzinowy 
tort, kwiaty oraz serdeczne ży-
czenia. Pomyślności, spokoju 
oraz wielu lat życia w dobrym 
zdrowiu i radości Dostojnej Ju-
bilatce życzyli Burmistrz Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak, Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Gorlicach Danuta Zakrzewska 
oraz przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Gorlicach: Kierownik Inspek-
toratu Konrad Mosoń oraz Kie-
rownik Obsługi Klientów i Ko-
respondencji Szymon Ślusarz. 
Burmistrz Rafał Kukla odczytał 
podczas uroczystości listy skie-
rowane do Jubilatki przez Pre-

zesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego i Wojewodę Ma-
łopolskiego Piotra Ćwika.  
Julia Tenerowicz urodziła się 9 
marca 1919 roku w Sękowej, 
jako najstarsza z dziewięcior-
ga rodzeństwa. Pracowała w 
przedszkolu. W wieku 50 lat 
wyszła za mąż i wraz z mężem 
zamieszkali w Anglii. Niestety 
zaledwie kilka tygodni póź-
niej zmarł małżonek Pani Julii. 
Przez następne 20 lat mieszka-
ła i pracowała w Anglii. Na sta-

rość powróciła do Gorlic, gdzie 
mieszka do dzisiaj.  
Pani Julii bardzo serdecznie 
gratulujemy pięknego Jubile-
uszu, życzymy zadowolenia z 
każdego nowego dnia, prze-
życia w szczęściu i zdrowiu 
wielu pięknych lat oraz wiele 
dobroci i życzliwości od najbliż-
szych, sąsiadów i znajomych. 
  
 
Dwieście lat Pani Julio!

200 lat Pani Julio!
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Młodzież przekazała ponad 8 tys. zł na operację Antosi!

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Zarówno w Polsce i na Wę-
grzech 23 marca obchodzony 
jest Dzień Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej. Z tej okazji w dniach 
21-22 marca br. w mieście 
Nyiregyhaza, odbyły się obcho-
dy tego wyjątkowego święta z 
udziałem przedstawicieli miast 
partnerskich. W wydarzeniu 
uczestniczył również Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla wraz 
z delegacją. 
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej w mieście Nyiregyhaza 
rozpoczęła wystawa fotografii 
Gorlic i Ziemi Gorlickiej oraz 
prezentacja walorów i atrakcji 
naszego regionu. Licznie zgro-
madzeni uczestnicy wydarze-
nia mieli okazję obejrzeć także 
krótki promocyjny film z tłuma-
czeniem na język węgierski.
Podczas uroczystej gali odbyło 
się także ogłoszenie wyników 
i ceremonia wręczenia nagród 
laureatom quizu „Kto wie wię-
cej o Polsce”. O program arty-
styczny zadbało Liceum Mu-
zyczne im. Szymanowskiego 
(Rzeszów), Szabolcs Folk-Dance 
Ensemble (Nyiregyhaza) oraz 
Polsko-Węgierski Chór (Nyire-

gyhaza).
W wydarzeniu uczestniczyli tak-
że: Burmistrz miasta Nyiregy-
haza dr Ferenc Kovács, Konsul 
Ambasady RP w Budapeszcie 
Marcin Sokołowski, Zastępca 
Prezydenta Rzeszowa Andrzej 
Gutkowski, Zastępca Burmistrza 
Bielska-Białej Adam Ruśniak, 
Prezes Samorządu Polskiego 
Nyiregyhaza Tamás Bárkányi.
Wizyta na Węgrzech była także 
doskonałą okazją do rozmów na 
temat współpracy przedsiębior-
ców i rozwoju turystyki, dlatego 
w skład delegacji, prócz przed-
stawicieli Urzędu Miejskiego – 
Kierownika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksandra Augustyna oraz Ko-
ordynatora Biura Informacji i 
Promocji Marcina Gugulskiego, 
weszli gorliccy przedsiębiorcy.
Nieformalnie współpraca na-
szych miast, szkół i mieszkań-
ców trwa od 32 lat. Gorlice i  
Nyiregyhazę oficjalna umowa 
partnerska połączyła już w roku 
2006 – 13 lat temu, a relacje 
partnerskie nadal są pielęgno-
wane i podtrzymywane. Współ-
praca kulturalna, edukacyjna i 

Kovaca w Gorlicach i organizo-
wane z tej okazji spotkanie z 
przedsiębiorcami z branży tury-
stycznej

Jak bezpiecznie robić zakupy w 
sieci, jakie prawa ma konsument 
w Internecie - na te i wiele in-
nych pytań można było uzyskać 
odpowiedź podczas otwartej de-
baty z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej, które odbyło się 
15 marca w Domu Polsko-Sło-
wackim w Gorlicach.  
Spotkanie z udziałem dra Fi-
lipa Skawińskiego – analityka 
w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce oraz Łu-
kasza Klejnowskiego – asysten-
ta w Parlamencie Europejskim 
przyciągnęło wielu seniorów z 
Uniwersytetu Złotego Wieku, 

ale także sporo młodych osób. 
Debata zorganizowana została w 
ramach cyklu Dialog Obywatel-
ski, przez  przez Fundację Gospo-
darki i Administracji Publicznej. 
Dialogi obywatelskie to otwarte 
dla szerokiej publiczności debaty 
z komisarzami i innymi urzędni-
kami Unii Europejskiej. Uczest-
nicy mogą zadawać pytania, 
zgłaszać swoje uwagi oraz wy-
powiedzieć się na temat wpływu 
unijnej polityki na codzienne ży-
cie. Jest to doskonała okazja, by 
wyrazić swoje zdanie!  
Spotkanie w Gorlicach poświę-
cone zostało małym i średnim 

Debata o prawach konsumenta z przedstawicielami Komisji Europejskiej

6 marca br., prezydium Młodzie-
żowej Rady Miasta przekaza-
ło mamie Antosi Kluk pieniądze 
zebrane na operację krtani u 
dziewczynki. Młodzież prowa-
dziła zbiórki we wszystkich gor-
lickich szkołach podstawowych. 
Dla Antosi zebrano następujące 
kwoty pieniędzy:
Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorli-
cach -1693zł,
Miejski Zespół Szkół nr 3 w Gorli-
cach - 600 zł,
Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorli-
cach – 3087 zł,
Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorli-
cach – 800 zł,
Miejski Zespół Szkół nr 6 w Gorli-

cach – 1920 zł.
Łączna kwota to 8100 zł! Młodzie-
żowa Rada Miasta wraz z opieku-
nem Wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Gorlice Beatą Mikrutą-Kawą 
serdecznie dziękuje nauczycielom, 
uczniom i ich rodzicom za hojność i 
pomoc pieniężną dla Antosi. Zbiór-
ka pieniędzy odbyła się również 
wśród radnych Rady Miasta Gor-
lice. Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak przekazał 
pieniądze Antosi. Mamy nadzieję, 
że rodzicom uda się zebrać całość 
kwoty potrzebnej na leczenie có-
reczki. Wierzymy, że operacja się 
uda i dziewczynka zacznie mówić.

przedsiębiorstwom prowadzą-
cym sprzedaż produktów online 
oraz konsumentom robiącym 
zakupy w sieci. Uczestnicy do-
wiedzieli się, gdzie szukać po-
mocy, gdy zostanie się poszko-
dowanym robiąc zakupy online, 

jak korzystać z zakazu geoblo-
kowania czyli informowania 
klientów, że oferowane pro-
dukty są dla nich niedostępne 
oraz jak korzystać z platformy 
rozstrzygania sporów online 
(ODR- online dispute resolution 

turystyczna z roku na rok nabie-
ra większego tempa. Świadczy 
o tym między innymi wspólne 
święto, czy niedawna wizyta 
Pana Burmistrza Dr. Ferenca 
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8 marca br., w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha 
w Krakowie, „Gazeta Krakow-
ska” uhonorowała ludzi, którzy 
w minionym, 2018 roku wy-
różnili się szczególnymi osią-
gnięciami w różnych dziedzi-
nach życia. Bardzo nam miło 

poinformować, że zaszczytny 
tytuł „Osobowość roku” po-
wiatu gorlickiego w kategorii 
„Samorząd i społeczeństwo 
lokalne” otrzymał Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla!  
To dla mnie wielki zaszczyt. 
Bardzo cieszę się z przyzna-

O Gorlicach w... Vogue Polska
Magazynu Vogue chyba nie 
trzeba nikomu przedstawiać. 
W najnowszym, kwietnio-
wym numerze jego polskiej 
edycji pojawia się…  wzmian-
ka o Gorlicach! Wszystko 
dzięki Monice Sznajderman – 
pisarce i redaktor naczelnej 
wydawnictwa Czarne!  
Drukuje około setki tytułów 
rocznie, pierwsza książka 
napisana przez jej męża An-
drzeja Stasiuka, powstała 
w drewnianej chałupie na 
Czarnem. Tam wtedy miesz-
kali  i od tego wzięła się na-
zwa wydawnictwa. Potem 

zmienili dom, ale pozostali 
w Beskidzie Niskim. Są tam 
od 30 lat. – tak zaczyna się 
artykuł o Monice Sznajder-
man, zatytułowany „Mamy 
w Gorlicach wielki świat” (!). 
Okolice Gorlic były nie-
gdyś polskim zagłębiem 
ropy, takim Teksasem i 
Arabią Saudyjska w makro-
skali - możemy też prze-
czytać w tekście.  
Jest nam niezmiernie miło, 
że historia o naszym regio-
nie i mieście ukazała się w 
tak ważnym i poczytnym 
magazynie i pragniemy ser-

10 marca br., w wieku 69 
lat, zmarł Eugeniusz Bohat-
kiewicz, Naczelnik Miasta 
Gorlice w latach 1983-1985. 
Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 16 marca na 
Cmentarzu Komunalnym w 
Gorlicach. Decyzją Burmi-
strza Miasta Gorlice Rafała 
Kukli w dniu pogrzebu na 
budynku Urzędu Miejskiego 
wywieszona została flaga z 

kirem. W ostatnim pożegna-
niu Zmarłego uczestniczyła 
liczna rzesza mieszkańców 
Gorlic, władz Miasta Gorli-
ce. Pogrążonej w smutku 
Rodzinie szczere kondolen-
cje złożyli Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla oraz 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Robert Ryndak. 

Rafał Kukla osobowością roku w plebiscycie 
Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej!

nej nagrody – mówi Rafał 
Kukla. Największym wyróżnie-
niem jest wsparcie udzielone 
przez mieszkańcow oddają-
cych na mnie swój głos.  
To element oceny moich co-
dziennych działań - dodaje. 
Burmistrz odebrał nagrodę z 
rąk Kapituły Konkursu.  
Plebiscyt ma już 27 lat i nie-
zmiennie cieszy się spory 
uznaniem. Co rok nagra-
dzane są osoby, które wy-
różniły się swoim osiągnię-
ciami w Małopolsce.  
Wśród dotychczasowych lau-

reatów plebiscytu jest noblist-
ka, są wielcy artyści, twórcy 
i pasjonaci, obcokrajowcy, 
sławy naszej małopolskiej 
medycyny, ale i lekarze z ma-
łych ośrodków, pielęgniarki, 
społecznicy, księża, fundato-
rzy i dobrodzieje, posłowie 
na Sejm, samorządowcy, pre-
zesi stowarzyszeń i fundacji, 
pracownicy firm i ośrodków 
kultury, dyrektorzy szkół i na-
uczyciele, ratownicy, strażacy 
i policjanci.
zdjęcia: Gazeta Krakowska

ZMARŁ EUGENIUSZ BOHATKIEWICZ 
(1949-2019)

decznie podziękować Moni-
ce Sznajderman i autorowi 
tekstu za pozytywne słowa. 
 

Serdecznie zachęcamy do 
przeczytania całego artyku-
łu!
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W ostatnim czasie zakończyły 
się prace remontowe związane 
z wymianą starej nawierzchni 
chodnika w ciągu ul. Tuwima.  
Nowa kostka została ułożona 
na powierzchni 472 m2  i dłu-
gości ok. 220 m, wymienione 
zostały także krawężniki.  
Prace objęły odcinek od wy-
sokości bloku Tuwima 13 do 
skrzyżowania z ul. Okrzei.  
Roboty prowadził Miejski Za-
kład Usług Komunalnych.

Nowy chodnik na ul. Tuwima

Miło nam poinformować, że zgod-
nie z  planami, o których pisaliśmy 
w styczniu, Miasto Gorlice otrzy-
mało dofinansowanie na realiza-
cję przebudowy miejskiego żłobka 
oraz doposażenie kolejnych 24 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 w ramach programu „Maluch+”. 
Zaplanowane zadania to:
- Wymiana balustrad istniejącej 
pochylni dla niepełnosprawnych 
i schodów zewnętrznych na ele-
menty nierdzewne z wypełnieniem 
szkłem bezpiecznym oraz remont 
pozostałej konstrukcji stalowej;
- Wymiana balustrad istniejących 
zewnętrznych schodów bocznych, 

Powstaną dodatkowe 24 miejsca w miejskim żłobku!
tzw. gospodarczych na elementy 
nierdzewne z wypełnieniem szkłem 
bezpiecznym oraz remont pozosta-
łej konstrukcji stalowej;
- Dostawa i montaż daszku szkla-
nego mocowanego do ściany ele-
mentami nierdzewnymi nawiązu-
jącymi do istniejącego daszku przy 
wejściu od strony wejścia gospo-
darczego bocznego;
- Doposażenie istniejącego placu 
zabaw w urządzenia dla dzieci naj-
młodszych z możliwością korzysta-
nia przez osoby na wózkach (np. 
karuzela, huśtawka, itp.); 
- Zasadzenie 6 sztuk drzewek zimo-
zielonych oraz reprofilacja terenu 

i dosianie trawy, celem zagospo-
darowania terenu wcześniej nie-
używanego na potrzeby żłobka; 
- Uzupełnienie piaskownicy pia-
skiem atestowanym.Dokumentacja 
projektowa w zakresie doposażenia 
istniejącego placu zabaw;
- Zakup wyposażenia dla nowych 
24 miejsc opieki do lat 3.
Inwestor (Miasto Gorlice) zakłada, 
że rzeczowe zakończenie inwesty-
cji przypadnie na sierpień 2019 
roku, natomiast finansowe na ko-
niec września 2019 r. Tym samym 
w żłobku kolejne 24 miejsca opieki 
formalnie rozpoczną funkcjono-
wanie od września 2019 roku (od 
tego momentu żłobek będzie dys-
ponował 64 miejscami opieki).  
Wsparcie finansowe z Programu 
„Maluch+” 2019 na przebudowę 
Żłobka Miejskiego oraz na utwo-
rzenie w żłobku dodatkowych 24 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3, pozwoli miastu Gorlice zreali-
zować zaplanowaną inwestycję 
w stosunkowo krótkim czasie, 
zachowując wysokie standardy 

robót, materiałów oraz wyposa-
żenia. Dzięki wsparciu programu 
większa liczba najmłodszych gor-
liczan będzie miała zapewnioną 
odpowiednią opiekę oraz wszelkie 
niezbędne do jej realizacji mate-
riały i wyposażenie. Szacowany 
koszt planowanej inwestycji wynosi 
339 200,00 zł, z czego kwota do-
finansowania będzie stanowiła 80 
%, tj.: 271 360,00 zł.  
W związku z zakwalifikowaniem 
Gminy Miasto Gorlice do dofinan-
sowania w ramach Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH+” 2019, środki z rezerwy ce-
lowej na funkcjonowanie utworzo-
nych nowych 24 miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 od wrze-
śnia do grudnia 2019 r., będą stano-
wiły kwotę w wysokości 9 600,00 zł. 
Środki z rezerwy celowej na funk-
cjonowanie obecnych 40 miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3, stanowią kwotę w wysokości 72 
000,00 zł.
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25 lutego br. w Gorlicach odbyła się 
pierwsza prezentacja znaku słow-
no-graficznego KARPATING – marki 
lokalnej, budowanej wspólnie z sze-
rokim gronem lokalnych partnerów 
przez Stowarzyszenie LGD Beskid 
Gorlicki. Proces konsultacji związa-
ny z tworzeniem marki terytorial-
nej Ziemi Gorlickiej prowadziła we 
współpracy z LGD Beskid Gorlicki 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
(w ramach Projektu Małopolski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej), a twórcą systemu wizuali-
zacji jest Dom Marki Max von Jastrov. 
Spotkania, warsztaty, ankieta prze-
prowadzona wśród mieszkańców 
Ziemi Gorlickiej, wywiady z przed-
siębiorcami - pozwoliły znaleźć 
najważniejsze atuty regionu oraz 
wspólny mianownik w marketingu 
miejsca. Wysowa, Biecz, Magura to 
zdaniem mieszkańców wizytówki re-
gionu. Natura, krajobraz, architek-
tura drewniana i różnorodność kul-

turowa to powody do dumy.  Ewa 
Wachowicz, Andrzej Stasiuk, Darek 
Bohatkiewicz, Łukasz Dyczko to 
osoby, które mieszkańcy postrzega-
ją jako Ambasadorów regionu. KAR-
PATING to energia środka polskich 
Karpat, źródło zdrowotnych wód, 
światła z czarnego złota. To karpac-
ka miejscówka wabiąca smakiem 
rydza, zapachem niedźwiedziego 
czosnku i cerkiewnego kadzidła. 
KARPATING w rytm klockowej ko-
ronki i hejnału z gorlickiej wieży za-
prasza w Gorlickie, niosąc nowinę o 
markowych produktach.  
25 lutego 2019 r. podczas spotka-
nia Zarządu LGD, Starosty, Wójtów 
i Burmistrzów z całego Powiatu, 
Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Lu-
dzi Aktywnych i Artur Gnat z Fir-
my Dom Marki Max von Jastrov 
zaprezentowali koncepcję, sposób 
zarządzania marką w I etapie jej 
funkcjonowania oraz propozycję 
spójnej wizualizacji regionu. Znak 

stosowany będzie dla oznaczania 
produktów związanych z naszym 
regionem, wytwarzanych i dostęp-
nych na lokalnym rynku. Oferta 
pod marką KARPATING pozwoli 
wpisać Ziemię Gorlicką na mapę 
miejsc, do których warto zawitać.  
Wzorem Tyrolu, Doliny Karpia zadba-
my o wspólną promocję produktów i 
wydarzeń z całego Powiatu – mówi 
Stanisław Kaszyk, Wice-Starosta 
Powiatu Gorlickiego, Prezes LGD 
Beskid Gorlicki – Mamy na swym te-
renie 2 uzdrowiska, 5 obiektów wpi-
sanych na Listę Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO, zalew Klimkówka 
i Magurski Park Narodowy na wycią-
gnięcie ręki. KARPATING pozwoli w 
czytelny sposób to zakomunikować. 
Źródło: LGD Beskid Gorlicki, Olga Gałek

Komu w Gorlickie temu KARPATING!
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Rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji finansowej, opie-
kujące się dziećmi w ciężkim 
stanie klinicznym, mogą ubie-
gać się o roczne stypendium 
Stowarzyszenia SPES.
Program Pomocy Dzieciom jest 
skierowany do rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
finansowej, opiekujących się 
dziećmi, które wskutek choro-
by lub wypadku znalazły się w 
ciężkim stanie klinicznym. Są 
to dzieci wymagające wsparcia 
funkcji życiowych za pomocą 
respiratora bądź koncentratora 
tlenu, karmienia dojelitowego 
lub pozajelitowego, innych ca-
łodobowych specjalistycznych 
zabiegów opiekuńczych i pie-
lęgnacyjnych. Jest to program 
pomocy socjalnej ukierun-
kowanej na uzyskanie trwa-
łej poprawy sytuacji życiowej 
rodziny stypendysty, która 

deklaruje gotowość do wyko-
rzystania wszystkich własnych 
możliwości pokonania trudno-
ści.
Chcemy pomóc tym, którzy ze 
swym cierpieniem i ogromnymi 
problemami pozostają osamot-
nieni. Utworzyliśmy fundusz 
pomocy stypendialnej aby ze-
brane środki rozdysponować 
wśród najbardziej potrzebu-
jących. Procedury programu 
zostały przez nas tak zaplano-
wane, by w jak najmniejszym 
stopniu obciążały wnioskodaw-
ców i stypendystów. Osoby 
ubiegające się o przyznanie 
świadczenia składają drogą 
elektroniczną wniosek, do któ-
rego nie są załączane żadne 
dokumenty. Dopiero po analizie 
wniosków kontaktujemy się z 
rodzinami, wstępnie zakwalifi-
kowanymi do programu, które 

kompletują potrzebną doku-
mentację i przesyłają nam do 
weryfikacji.
Wysokość stypendium jest usta-
lana indywidualnie dla każdej z 
rodzin - jest ono przyznawane 
na okres jednego roku z moż-
liwością kontynuacji. Przyznane 
świadczenie pieniężne (stypen-
dium) nie wymaga żadnego 
rozliczania i dokumentowania 
wydatków. O przeznaczeniu 
uzyskanych w ten sposób środ-
ków decyduje rodzina. Wnioski 
przyjmujemy do dnia 30 marca 

Te piękne dni święta wszyst-
kich Pań trwały w Gorlicach od 
4 do 9 marca. Wiosnę widać 
było wszędzie. Tulipany i goź-
dziki trafiały z rąk burmistrza 
Rafała Kukli, wspomaganego 
przez swojego zastępcę Łu-
kasza Bałajewicza, do Gorli-
czanek na ulicach miasta, w 
Ratuszu, w hotelu Margot, w 
Domu Katechetycznym, Klu-
bie Jubilat, Klubie Seniora, w 
Domu Polsko- Słowackim...
Były życzenia i kwiaty dla naj-
starszej gorliczanki, dla stu-
dentek Uniwersytetu Złotego 
Wieku, Miłośniczek Ziemi Gor-
lickiej, kobiet Gorlickiego Sto-
warzyszenia Seniorów, Rady 
Seniorów, Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, gorlickich Zarządów 

Osiedli, Pań z firmy SIGMA, 
członkiń Krajowej Partii Eme-
rytów i Rencistów... Były pro-
gramy artystyczno - muzyczne, 
smaczne poczęstunki, a nawet 
spektakl teatralny ,,Śpiąca kró-
lewna” dla słuchaczek UZW, 
w wykonaniu Grupy Teatral-
nej,, „Aktywny Senior” , przy 
Stowarzyszeniu Kulturalno 
- Oświatowym wsi Dominiko-
wice, wyreżyserowany przez 
Teresę Klimek. Nastrój tych 
dni był rzeczywiście wiosen-
ny, radosny, pełen uśmiechu 
i dobrych życzeń - zdrowia, 
realizacji kolejnych marzeń i 
planów oraz wszelkiej pomyśl-
ności! Międzynarodowy Dzień 
Kobiet w Gorlicach - to były 
naprawdę piękne dni.

,,To były piękne dni, po prostu piękne dni...”,
czyli Dzień Kobiet w Gorlicach 
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VI SESJA RADY MIASTA GORLICE

28 marca br., w sali sesyj-
nej im. W., Biechońskiego 
w Urzędzie Miejskim, odby-
ła się VI sesja Rady Miasta 
Gorlice. Zgodnie z porząd-
kiem obrad, radni zapoznali 
się z informacją o sporzą-
dzeniu protokołu z obrad V 
sesji Rady Miasta; Informa-
cją o działalności Burmistrza 
za okres międzysesyjny od 
16 lutego do 15 marca 2019 
roku oraz rozpatrzyli i przy-
jęli 16 uchwał.  W drugiej 
uchwale wyrażona została 
zgoda na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy (działki 
przy ul. Parkowej na cele 
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rekreacyjne). Trzecia pod-
jęta uchwała pozwala na 
sprzedaż w drodze przetar-
gu nieruchomości położonej 
w Rożnowicach, gmina Biecz 
( nieruchomość nabyta na 
własność Miasta Gorlice na 
podstawie Postanowienia 
Sądu Rejonowego w Gor-
licach po właścicielce, któ-
rej ostatnim miejscem za-
mieszkania był Dom Pomocy 
Społecznej w Gorlicach). W 
kolejnej uchwale wyrażo-
no zgodę na ustanowienie 
służebności gruntowej po-
łożonej w Gorlicach przy 
ul. Okulickiego (działka jest 

16 lutego 2019 roku.
• Jubileuszowy XXV Międzynaro-
dowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Drużyn Sędziowskich, podczas 
którego Burmistrz Miasta Gorli-
ce Rafał Kukla, oraz Pan Antoni 
Przybylski gorlicki przedsiębiorca 
otrzymali wyróżnienie ,,Mecenat 
Footbolu Małopolskiego”, przy-
znawane przez Małopolski Zwią-
zek Piłki Nożnej (R. Kukla).
17 lutego 2019 roku.
• Uroczyste zakończenie trzeciej 
edycji ,,Powiatowych Polowań 
na Drapieżniki” na zaproszenie 
Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Nowym 
Sączu, Nadleśnictwa w Gorlicach i 
Łosiu (Małastów, R. Kukla).
18 lutego 2019 roku.
• Spotkanie z Panem Maciejem 
Smykiem urbanistą w związku ze 
zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego w Małastowie (R. 
Kukla).
20 lutego 2019 roku.
• Spotkanie z Panem Hubertem 
Guzem Dyrektorem Departamen-
tu Funduszy w Urzędzie Marszał-
kowskim w Krakowie, w sprawie 

projektów realizowanych przez 
Miasto Gorlice indywidualnie i w 
formule partnerskiej w ramach 
RPO Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020 (Kraków, R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panią Anną Ziół-
kowską pracownikiem Wydzia-
łu Wdrażania Projektów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego,  w sprawie realiza-
cji projektu kompleksowej moder-
nizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej (Kraków, 
R. Kukla).
21 lutego 2019 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami 
Gorlickich Spółdzielni Mieszkanio-
wych, GTBS Sp. z o.o. oraz MPGK 
Sp. z o.o. w Gorlicach  w sprawie 
możliwości wykonywania podłą-
czeń budynków wielorodzinnych 
do instalacji centralnej, ciepłej 
wody użytkowej (R. Kukla).
• Spotkanie z krakowskim podróż-
nikiem i himalaistą Piotrem Śliwiń-
skim (R. Kukla).
• Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Jubileusz 10-lecia działalności 

Stowarzyszenia Chorych na SM 
,,PATRONUS” w Gorlicach (R. Ku-
kla).
22 lutego 2019 roku.
• Spotkanie z Panem Tomaszem 
Pruchnickim w sprawie dokumen-
tacji do przetargów OPZ dla po-
szczególnych budynków, objętych 
programem  głębokiej termomo-
dernizacji energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej (R. 
Kukla).
• Noworoczne spotkanie członków 
i sympatyków Stowarzyszenia Po-
kolenia na zaproszenie Zarządu 
Powiatowego Stowarzyszenia Po-
kolenia w Gorlicach (R. Kukla).
23 lutego 2019 roku.
• Noworoczne spotkanie miesz-
kańców na zaproszenie Zarządu 
Osiedla Nr 5 ,,Młodych” w Gorli-
cach (Ł. Bałajewicz).
25 lutego 2019 roku.
• Spotkanie  poświęcone prezen-
tacji logotypu oraz omówieniu wi-
zualizacji znaku dla każdej z gmin 
w ramach procesu budowania 
wspólnej marki lokalnej, na za-
proszenie Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania ,,Beskid Gorlicki” 

(R. Kukla).
26 lutego 2019 roku.
• Oficjalne otwarcie Gorlickiego 
Klubu Seniora (R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz).
Całkowity koszt zrealizowanego 
zadania wyniósł ok. 225 tys. zł, 
a otrzymana dotacja opiewała 
na kwotę 150 tys. zł. Inwestycja 
realizowana była od czerwca do 
grudnia 2018 r.
28 lutego 2019 roku.
• Spotkanie w Miejskim Przed-
szkolu Nr 4 pod hasłem ,,Czwar-
tek tłusty to zapusty” (R. Kukla).
• ,,Sądeckie Spotkanie Budowla-
nych’’ organizowane przez Mało-
polską Okręgową Izbę Inżynie-
rów Budownictwa przy udziale 
Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa (Nowy 
Sącz, R. Kukla).
1 marca 2019 roku.
• Narada roczna podsumowująca 
działalność Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorlicach za 2018 rok (R. Kukla).
• Jubileusz 10-lecia Stowarzysze-
nia na rzecz Sprawności Dzieci i 
Młodzieży ,,Sprawne Smoki’’ w 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 lutego 2019 roku do 15 marca 2019 roku

własnością Miasta Gorlice). 
Ponadto radni przyjęli Pro-
gram opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie 
Miasta Gorlice w 2019 r. ; 
nabyli na rzecz Miasta Gor-
lice nieruchomość gruntową 
położoną w Gorlicach przy 
ul. Granicznej; podjęli pięć 
uchwał w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta 
Gorlice ( w rejonie ul. Wła-
dysława Łokietka, przy ul. 
Leopolda Okulickiego, przy 
ul. Konstantego Laskowskie-
go, przy ul. Fryderyka Cho-
pina, przy ul. Stróżowskiej i 
ul. ks. Stanisława Tokarza); 
ustalili i przyjęli plan sieci 
publicznych szkół podstawo-
wych prowadzonych przez 
Miasto Gorlice oraz określili 
granice obwodów publicz-
nych szkół podstawowych 
od 1 września 2019 roku; 
dokonali zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice 

na 2019 r. ; przyjęli zmia-
nę Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorlice; 
rozpatrzyli skargę na dzia-
łania Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorlicach (uznano skar-
gę za bezzasadną); przyjęli 
od Zarządu Województwa 
Małopolskiego zadanie za-
rządzania publiczną drogą 
wojewódzką( odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 977 relacji 
Gorlice- Konieczna, w miej-
scowości Gorlice, odcinek 
ul. Węgierskiej, w związku 
z przebudową skrzyżowania 
ul. Łokietka); podjęli uchwa-
łę w sprawie przystąpienia 
do zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gorlice dla terenu 
położonego w Gorlicach przy 
ul. Zakole oraz uchwałę w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gorli-
ce dla terenu położonego w 
Gorlicach przy ul. Zakole.
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Gorlicach (R. Kukla).
2 marca 2019 roku.
• XVIII Charytatywny Bal No-
woroczny na rzecz Dzieci Nie-
pełnosprawnych oraz Kuchni dla 
Ubogich Caritas w Gorlicach (R. 
Kukla)).
• Bal karnawałowy na zaprosze-
nie Zarządu Osiedla Nr 6 ,,Zawo-
dzie” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
3 marca 2019 roku
• Uroczyste obchody Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych poświęcone 
upamiętnieniu żołnierzy antyko-
munistycznego i niepodległościo-
wego podziemia (R. Kukla, Ł.Ba-
łajewicz).
4 marca 2019 roku.
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet’’ 
na zaproszenie Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Gorlickiej (R. 
Kukla).
• Spotkanie podsumowujące 27 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie robocze w sprawie 
realizacji zadania p.n. Obszar 
„Starówka” - lokalne centrum 
naukowo - kulturalno - sportowo 
- rekreacyjne wraz z przebudową 
dróg lokalnych i infrastruktury 
technicznej Gorlic (R. Kukla).
5 marca 2019 roku.
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet” 
na zaproszenie Gorlickiego Sto-
warzyszenia Seniorów (R. Kukla).
• Posiedzenie Gorlickiej Rady Se-
niorów połączone z obchodami 
,,Święta Kobiet”(R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-

towego Wsi Dominikowice Panią 
Renatą Dulembą i Panią Sabiną 
Kurzawa w sprawie nowej edycji 
projektów ,,Małopolskie talenty’’ 
(R. Kukla).
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet” 
na zaproszenie Gorlickiego Stowa-
rzyszenia Seniorów (R. Kukla).
• Spotkanie z okazji,, Dnia Kobiet” 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 3 ,,Kromera” (R. Kukla).
6 marca 2019 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami 
Gorlickiego Klubu Sportowego 
,,Glinik Gorlice” w sprawie orga-
nizacji halowego turnieju piłkar-
skiego dla najmłodszych adeptów 
Akademii Glinik Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami 
firmy EMPOL w sprawie projektu 
wsparcia budowy placu zabaw w 
Parku Miejskim w Gorlicach (R. 
Kukla).
7 marca 2019 roku.
• Spotkanie z Panią Elwirą My-
śliwy Koordynatorem Maratonu 
Beskid Niski, Panem Mariuszem 
Duszowiczem Dyrektorem OSiR w 
związku z organizacją  IV  Marato-
nu Beskid Niski  na trasie Gorlice 
–Wysowa -Zdrój zaplanowanego 
na 11 maja 2019 r. (R. Kukla). 
• Spotkanie robocze z Panem 
Mariuszem Duszowiczem Dyrek-
torem OSiR w Gorlicach, oraz 
przedstawicielami spółki P.U.P.H. 
OTECH Sp. z o.o. w Gorlicach w 
sprawie remontu krytej pływalni 
(R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Krzysztofem 
Gładyszem Komendantem Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Gor-
licach, oraz Panem Waldemarem 
Krokiem Zastępcą Komendanta na 
temat współpracy i organizowania 
długotrwałych akcji na terenie 
Miasta Gorlice (R. Kukla).
8 marca 2019 roku.
• Spotkanie okolicznościowe z 
Paniami zatrudnionymi w firmie 
,,Ekosigma” w Gorlicach w związ-
ku z obchodami ,,Dnia Kobiet”(R. 
Kukla).
• Złożenie życzeń i wręczenie 
kwiatów  Gorliczankom i  Paniom 
odwiedzającym tego dnia Miasto 
Gorlice na okoliczność ,,Święta 
Kobiet”(R. Kukla).
• Jubileusz 100-lecia urodzin Pani 
Julii Tenerowicz, mieszkanki Gorlic 
(R. Kukla).
• Spotkanie z okazji ,,Święta Ko-
biet” na zaproszenie Uniwersytetu 
Złotego Wieku (R. Kukla).
• Gala finałowa plebiscytu ,,Oso-
bowość Roku 2018’’ i ,,Ludzie 
Roku 2018’’, podczas której Rafał 
Kukla, Burmistrz Miasta Gorlice 
otrzymał zaszczytny tytuł „Osobo-
wość roku” powiatu gorlickiego w 
kategorii „Samorząd i społeczeń-
stwo lokalne”(Kraków, R. Kukla).
Organizatorem plebiscytu była 
,,Gazeta Krakowska”i ,,Dziennik 
Polski”.
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet’’ 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 2 ,,Magdalena” w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet’’ 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 5 ,,Młodych’ w Gorlicach (Ł. 

Bałajewicz).
9 marca 2019 roku.
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet’’ 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 7 ,,Sokół’’ w Gorlicach (Ł. Ba-
łajewicz).
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet” 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 12 ,,Krasińskiego’’ w Gorlicach 
(Ł. Bałajewicz).
11 marca 2019 roku.
• Spotkanie z Arcybiskupem Ja-
nem Wątrobą w MZS Nr 3 w 
Gorlicach , przy okazji  wizytacji 
kanonicznej w parafii p.w. Niepo-
kalanego Poczęcia w Gliniku (R. 
Kukla). 
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet’’ 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr. 4 ,,Mariampol’’ w Gorlicach (R. 
Kukla).
12 marca 2019 roku.
• Plenarne Zebranie Rady Od-
działu i Członków Krajowej Partii 
Emerytów i Rencistów w Gor-
licach, połączone z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Kobiet 
(R. Kukla).
14 marca 2019 roku.
• Walne zebranie sprawozdawcze 
członków Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Gorlickiej (Ł. Bała-
jewicz).
14 marca -15 marca 2019 
roku.
• Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski (Bukowi-
na Tatrzańska, R. Kukla).

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice

Lucyna Jamro 
złożyła inter-
pelację doty-
czącą stanu 
technicznego 
chodnika przy 

ul. Szpitalnej
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 28 lutego 2019 roku 
w sprawie stanu technicznego 
chodnika przy ul. Szpitalnej 
informuję, że wskazany ciąg 
pieszy           z uwagi na użyty 
do budowy materiał nie kwali-
fikuje się do remontu cząstko-
wego i wymaga przebudowy. 
W budżecie miasta na 2019 
rok nie przewidziano środ-
ków finansowych na realizację 
tego zadania. W przypadku 
wolnych środków finansowych 
wnioskowane zadanie zosta-
nie ujęte do realizacji w trak-
cie roku budżetowego lub w 
budżetach następnych lat.

Niezależnie od powyższe-
go merytoryczni pracownicy 
przygotują dokumentację for-
malno – prawną niezbędną do 
przeprowadzenia przebudowy 
chodnika.

Mariola Mi-
gdar inter-
pelowała w 
sprawie prze-
budowy ul. 
Blich.

W odpowiedzi na Pani inter-
pelację złożoną na Sesji Rady 
Miasta w dniu 01.03.2019 
roku 
w sprawie przebudowy ul. 
Blich informuję, że z uwagi 
na bardzo zły stan technicz-
ny istniejącej sieci gazowej w 
obrębie ulic Garbarskiej, Na-
brzeżnej i Blich zdecydowano 
się przygotować komplekso-
wą dokumentację projekto-
wą, uwzględniającą niezbęd-
ne rozwiązania techniczne 

wszystkich branż infrastruk-
tury technicznej. W związku 
z powyższym Urząd Miej-
ski wystąpił pismem z dnia 
25.07.2018 do Polskiej Spółki 
Gazowej Sp. z o.o., Oddział 
Zakład Gazowniczy w Tarno-
wie, Dział Inwestycji i Remon-
tów, Sekcja Realizacji Inwe-
stycji i Remontów, aby jako 
właściciel sieci zlokalizowanej 
w pasie drogowym wykonał 
swoim kosztem i staraniem 
przebudowę sieci. 
W tym czasie toczyły się roz-
mowy i ustalenia z przedsta-
wicielami Spółki, których final-
nym efektem było podpisanie 
dniu 28.02.2019 r. stosow-
nego porozumienia, na mocy 
którego Miasto Gorlice i Polska 
Spółka Gazownictwa wspólnie 
przystąpią do prac związanych 
z remontem ul. Blich. 
Podpisane porozumienie po-
zwoli na złożenie projektu 

w celu uzgodnień w trakcie 
Narady Koordynacyjnej przez 
Zespół Uzgodnień Dokumen-
tacji Projektowej, która ma się 
odbyć 
25.03.2019 roku. Projektant 
informuje, że będzie weryfiko-
wał wcześniejsze rozwiązania 
projektów branżowych, po-
wtórnie je uzgadniał z gesto-
rami sieci oraz opracowywał 
opisy projektu, specyfikację, 
przedmiary i kosztorysy. Czas 
na wykonanie powyższych 
prac projektant szacuje na 
sierpień 2019 roku. Po uzy-
skaniu wszystkich niezbęd-
nych uzgodnień i opinii projekt 
przebudowy ul. Blich zostanie 
złożony do Starostwa Powia-
towego w Gorlicach w celu 
zgłoszenia zamierzenia wyko-
nywania robót budowlanych. 
Ponadto wskazać należy, że 
Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład 
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Gazowniczy w Tarnowie, w 
ślad za podpisanym poro-
zumieniem, zleciła wykona-
nie projektów przebudowy 
sieci gazowej. Po uzyskaniu 
wszystkich niezbędnych zgło-
szeń ze strony Miasta Gorlice 
oraz Spółki inwestycja będzie 
przygotowywana do realizacji. 
Interpelowała też w spra-
wie oczyszczenia koryta 
Stróżowianki
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację zgłoszoną na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 28 
lutego br. uprzejmie informu-
ję, że pismem z dnia 5 mar-
ca br. wystąpiłem do zarząd-
cy potoku Stróżowianka tj. 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego - Wody Polskie, z 
prośbą                                     o 
przeprowadzenie prac konser-
wacyjnych w zakresie oczysz-
czenia oraz odmulenia koryta 
potoku. 
W sprawie przycinki drzew 
rosnących nad garażami w 
rejonie budynku Hallera 22 
informuję,  że zadanie zostało 
zlecone do realizacji Miejskie-
mu Zakładowi Usług Komu-
nalnych w Gorlicach.

Beata Mikru-
ta – Kawa in-
terpelowała 
w sprawie za-
instalowania 
sygnalizacji 
świetlnej na 

istniejącym przejściu dla 
pieszych w ciągu ul. Du-
kielskiej
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 6 marca 2019 
roku w sprawie zainstalowa-
nia sygnalizacji świetlnej na 
istniejącym przejściu dla pie-
szych w ciągu ul. Dukielskiej 
oraz montażu małej architek-
tury- ławek parkowych wzdłuż 
w/w ulicy informuję, że Pani 
wniosek został przekazany do 
zarządcy drogi wojewódzkiej 
nr 993 z prośbą o podjęcie te-
matu i udzielenie odpowiedzi.
O dalszym toku postępowania 
zostanie Pani poinformowana 
po uzyskaniu stanowiska w 
sprawie wniosku Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Tarnowie, 
który bezpośrednio zarządza 
drogami wojewódzkimi na te-
renie miasta Gorlice.
Interpelowała też w sprawie 
utworzenia linii autobusowej 
przebiegającej przez Osiedle 
Młodych
W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną w dniu 6.03.2019 

r. w sprawie utworzenia linii 
autobusowej przebiegającej 
przez Osiedle Młodych w Gor-
licach uprzejmie informuję, że 
wystąpiono w tej sprawie do 
Miejskiego Zakładu Komunika-
cyjnego  Sp. z o.o. w Gorlicach 
o szczegółowe przeanalizowa-
nie tej propozycji. Po rozezna-
niu sprawy i otrzymaniu sta-
nowiska przewoźnika zostanie 
Pani przekazana odpowiedź 
odrębnym pismem.

Alicja Nowak 
interpelowa-
ła w sprawie 
przywrócenia 
e m e r y t o m 
i rencistom 
m o ż l i w o ś c i 

korzystania w niedziele z 
Krytej Pływalni „Fala” za 
symboliczną złotówkę
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 
28 lutego 2019 roku  w spra-
wie przywrócenia emerytom 
i rencistom możliwości korzy-
stania w niedziele 
z Krytej Pływalni „Fala” za 
symboliczną złotówkę – 
uprzejmie informuję, że z 
dniem 1 lutego br. zmieniono 
opłaty za korzystanie m.in. z 
obiektu krytej pływalni, które 
obowiązywały od 2016 roku. 
Na mocy nowego Zarządzenia 
Nr 11/2019 zniesiono wej-
ścia dla emerytów i rencistów 
zamieszkujących na terenie  
Miasta Gorlice w niedziele w 
godz. 10-12.00 za 1 zł, a roz-
szerzono tę grupę społeczną 
o posiadaczy Gorlickiej Karty 
Seniora (karta przysługuje od 
60 roku życia) o możliwość ko-
rzystania we wszystkie dni, na 
podstawie biletu ulgowego.
W zakresie oferty miejskiej 
skierowanej do osób star-
szych poza stowarzyszenia-
mi prowadzącymi działalność 
merytoryczną z tymi osobami 
(Uniwersytet Złotego Wie-
ku, Polski Związek Emerytów 
i Rencistów, Krajowa Partia 
Emerytów i Rencistów, Gor-
lickie Stowarzyszenie Senio-
rów) tematykę tę podejmują 
miejskie instytucje i zakłady. 
W swoich propozycjach poza 
ogólnodostępnymi impreza-
mi prowadzą szereg działań 
ukierunkowanych na osoby 
+60. Przykładem tego są kur-
sy tańca towarzyskiego i za-
jęcia teatralne w GCK, kursy 
komputerowe i spotkania w 
klubie czytelniczym w MBP, 

spartakiada dla seniorów czy 
Gorlicki Wielobój Sportowy or-
ganizowany przez OSiR. Kolej-
nym elementem powiększania 
oferty dla tej grupy wiekowej 
jest otwarcie Gorlickiego Klu-
bu Seniora, w którym realizo-
wane są różnorodne zajęcia, w 
dużym stopniu zainspirowane 
przez uczestników. O senio-
rach nie zapominają również 
Zarządy Osiedli przy których 
działają Kluby Seniora.  Ofer-
ta ta jest uzupełniana przez 
działania związane z realizacją 
programów zewnętrznych, na 
które miasta pozyskuje dodat-
kowe środki finansowe. Przy-
kładem tego jest prowadzony 
w latach 2018-2020  program 
„Małopolski e-Senior”, w któ-
rym uczestniczy prawie 90 
osób w wieku 65+ z miasta 
Gorlice.  
Jak widać oferta ta jest boga-
ta i w dalszym ciągu będzie 
poszerzana, gdyż jest to zna-
cząca i powiększająca się gru-
pa społeczna.

Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył inter-
pelację w 
sprawie za-
kupu kamery 
mobilnej. 

W odpowiedzi na Pana in-
terpelację z dnia 28.02.2019 
r. dotyczącą zakupu kamery 
mobilnej, informuję, że nie 
przewiduję nabycia takiego 
urządzenia. Podczas imprez 
i wydarzeń o podwyższonym 
ryzyku uczestniczy policja, 
która wykonuje czynności 
operacyjne. 
Rozwijamy monitoring stacjo-
narny, tak aby miejsca naj-
bardziej niebezpieczne były 
objęte zasięgiem. Zarejestro-
wane dane osobowe przez 
kamery zabezpieczone są na 
urządzeniach znajdujących się 
w Urzędzie do których dostęp 
mają tylko osoby uprawnio-
ne. Urządzenia mobilne mogą 
zostać zdemontowane (kra-
dzież), a zarejestrowane dane 
osobowe wykorzystane nie-
zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Interpelował też w spra-
wie budowy doświetleń 
przejść dla pieszych na te-
renie miasta
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 28 lutego 2019 roku 
w sprawie budowy doświe-
tleń przejść dla pieszych na 
terenie miasta informuję, że 

w bieżącym roku w budżecie  
zaplanowano doświetlenie 
dwóch przejść dla pieszych na 
drogach gminnych tj. w ciągu 
ul. Bieckiej ( w obrębie skrzy-
żowania z ul. Okrzei) oraz w 
ciągu ul. Hallera  ( w obrębie 
skrzyżowania z ul. Korczaka).
Dodatkowo, mając na uwadze 
bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, wystąpiłem do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie z wnioskiem o ujęcie w 
planie finansowym na 2019 
rok inwestycji do wykonania 
w ramach „Programu popra-
wy bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych”. Wniosek 
dotyczy doświetlenia dwóch 
przejść dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania ul. Węgierskiej                    
z ul. A. Krajowej i ul. Pod Lo-
downią przy współfinansowa-
niu inwestycji przez Samorząd 
Wojewódzki i Miasto Gorlice.
W IV kwartale br. skieruję 
wniosek do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie o współfinanso-
wanie doświetlenia dwóch 
przejść dla pieszych w ciągu 
DK 28 ul. Kościuszki              w 
Gorlicach w obrębie skrzyżo-
wania z ul. Orzeszkowej i ul. 
Żeromskiego.

Tomasz Szcze-
panik złożył 
interpelację w 
sprawie bez-
p ieczeństwa 
ruchu drogo-

wego na drogach krajo-
wych i wojewódzkich na 
terenie miasta Gorlice
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 28 lutego 2019 roku w 
sprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach krajo-
wych i wojewódzkich na tere-
nie miasta Gorlice informuję, 
że przekazałem Pana wniosek 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych        i Autostrad 
z siedzibą w Podegrodziu oraz 
do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich z siedzibą w Tarnowie      z 
prośbą o wyznaczenie terminu 
spotkania w celu rozpatrzenia 
wniosków.
O dalszym toku postępowania 
zostanie Pan poinformowany 
po ustaleniu terminu spotkań 
przez Zarządców dróg.                                                                                              

140 tys. zł dotacji dla GCK!
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Miło nam poinformować, iż 
Gorlickie Centrum Kultury 
otrzymało dotację Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach projektu Infrastruk-
tura domów kultury na realiza-
cję zadania pn. Zakup wyposa-
żenia na potrzeby prowadzenia 
edukacji kulturalnej w Gorlikim 
Centrum Kultury. 
Przyznana kwota dofinansowa-
nia to 140 000 zł, która stano-
wi 80% kosztów realizacji ca-
łego zadania. Dziękujemy Pani 
Poseł Barbarze Bartuś za oso-
biste wsparcie naszych działań 
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 
Dzięki dofinansowaniu, moder-
nizacji poddana zostanie sala 
widowiskowa poprzez wymia-
nę foteli na balkonie, uzupeł-
nienie zestawów nagłośnienia 

i oświetlenia (rozbudowanie 
systemów już istniejących), 
zakup podestów scenicznych 
do aranżacji przestrzeni sceny 
i widowni oraz doposażenie 
pracowni plastycznej (m.in. 
zestaw sztalug malarskich, ze-
staw ekspozycyjny, organizery 
do przechowywania podobrazi 

i materiałów plastycznych).
Modernizacja wyposażenia 
wpisuje się w założenia stra-
tegii rozwoju kultury dla Mia-
sta Gorlice oraz jest częścią 
strategii rozwoju Gorlickiego 
Centrum Kultury na lata 2014-
2019. Mamy nadzieję, że ta 
trzecia już w ostatnich latach 
dotacja Ministra, przyczyni się 
do profesjonalizacji oferty kul-
turalnej GCK i znacznie zwięk-
szy komfort osób, które z niej 
korzystają. 

140 tys. zł dotacji dla GCK!

Zapraszamy do udziału w bez-
płatnych szkoleniach kompu-
terowych organizowanych w 
ramach projektu „E – Gorlicza-
nie. Szkolenia komputerowe 
dla mieszkańców Miasta Gorli-
ce” finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa.
Szkolenia będę realizowane w 
wybranych przez mieszkańców 
modułach tematycznych, spo-
śród niżej wymienionych:
• Rodzic w Internecie,
• Mój biznes w sieci,
• Moje finanse i transakcje 

w sieci,
• Działam w sieciach spo-

łecznościowych,
• Tworzę własną stronę in-

ternetową (blog),
• Rolnik w sieci,
• Kultura w sieci,
przy czym każdy moduł trwa 
12 godzin dydaktycznych i jest 
prowadzony w podziale na 3 - 

dniowe spotkania po 4 godziny 
dziennie na każde spotkanie. 
Zajęcia odbywać się będą na 
terenie Gorlic, w tym w miej-
scach bez barier architekto-
nicznych.
Warunkiem udziału w szkole-
niu jest zamieszkiwanie na te-
renie miasta Gorlice oraz ukoń-
czenie co najmniej 25 lat.
Osoby zainteresowane udzia-
łem w szkoleniach zapraszamy 
do zapoznania się z Regulami-
nem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie.
Formularze zgłoszeniowe na-
leży składać w Pawilonie Hi-
storii Miasta zlokalizowanym 
na płycie Rynku w Gorlicachy. 
Informujemy, że nabór prowa-
dzony jest w sposób ciągły, do 
wyczerpania limitu miejsc.

Zachęcamy do skorzysta-
nia z dostępnych szkoleń!

Rusza rekrutacja 
na szkolenia komputerowe!
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W piątkowy wieczór, 22 marca 
br., w Galerii Sztuki Dwór Kar-
wacjanów, odbył się wernisaż 
wystawy Jana Marhulika - bar-
dejowskiego artysty fotografika. 
W uroczystym otwarciu wysta-
wy Burmistrza Gorlic Rafała Ku-
klę reprezentował jego zastępca 
Łukasz Bałajewicz.
Jan Marhulik, urodził się w 1946 
r., mieszka w Bardejowie. Z wy-
kształcenia jest pedagogiem, 
pracował na różnych stanowi-
skach w szkolnictwie i kulturze.  
Od roku 1994 aż do przejścia na 
emeryturę w 2010 r. pracował 

Wernisaż wystawy Jana Marhulika
w Urzędzie Miejskim w Barde-
jowie jako kierownik wydziału 
kultury. Zasłużył się jako orga-
nizator wielu działań mających 
do dziś swój dalszy ciąg. Za 
wszystkie te zasługi otrzymał 
Nagrodę Przewodniczącego 
Miasta. Uhonorowano go też 
nagrodami w Polsce - ANIOŁ 
ZIEMI SĄDECKIEJ.
Po odejściu na emeryturę Jan 
Marhulik nie skończył ze spo-
łecznym i artystycznym zaan-
gażowaniem. W 2012 r. wstąpił 
do słowackiego towarzystwa 
fotograficznego BARDAF, wra-

cając tym samym do swojej 
studenckiej miłości: fotogra-
fowania. Jego prace gościły 
m.in. w Austrii, Argentynie, na 
Węgrzech, w Serbii, we Wło-
szech, Francji, Szwajcarii, na 
Ukrainie, w Polsce, Gruzji, Bośni 
i Hercegowinie. Jest członkiem 
słowackiego związku i federacji 
fotograficznych. Studiuje w Pre-
szowie, w Sekcji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - przedmiot 

FOTOGRAFIA.
Wystawa objęta została ho-
norowym patronatem Burmi-
strzów Bardejowa i Gorlic.
Tego dnia swoją premierę mia-
ła również wystawa „Poezja 
dźwięku” Wacława Turka - fo-
tografa, muzyka i poety. Autor 
w listopadzie 2017 roku nagro-
dzony został  Brązowym  Meda-
lem Zasłużony Kulturze GLORIA 
ARTIS.

Od progu wita nas twarz za-
myślonego Chrystusa, którą 
znamy z przydrożnych kapli-
czek. Dalej uczestniczymy w 
Ostatniej Wieczerzy, a na-
stępnie spotykamy Świętą 
Rodzinę i Jana Pawła II.
Tak właśnie prezentuje 
się wystawa rzeźby Piotra 
Szczepanika, której uroczy-
ste otwarcie miało miejsce 
5 marca br. Mnóstwo znajo-
mych i liczna rodzina świę-
towała razem z artystą ten 
szczególny dzień.
Piotr Szczepanik świątki two-

rzy już od ponad 30 lat. In-
spiracją do rozpoczęcia przy-
gody z rzeźbiarstwem było 
dla niego obejrzenie ołtarza 
Wita Stwosza w Kościele 
Mariackim. Pasja towarzyszy 
mu na co dzień, jako dumny 
dziadek każdemu ze swych 
wnuków wyrzeźbił jego świę-
tego patrona.
Wystawa rzeźby czynna bę-
dzie w Domu Polsko-Słowac-
kim do 17 kwietnia. Zapra-
szamy!
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

Świątki Piotra Szczepanika w Domu Polsko-Słowackim

m a r z e c  2 0 1 9K U R I E R  G O R L I C K I
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Już za miesiąc na Gorlickim 
Rynku rozbrzmiewać będzie 
muzyka folkowa w najlepszym 
wydaniu. W dniach 27 i 28 
kwietnia będziemy wspólnie 
świętować piątą edycję Festi-
walu „4 Strony Karpat” orga-
nizowanego przez Gorlickie 
Centrum Kultury oraz Urząd 
Miejski w Gorlicach.
Każdego roku podczas Festi-
walu wyruszamy z Gorlic w 
cztery strony świata. Tym ra-
zem odbędziemy muzyczną 
podróż inspirowaną tradycjami 
Czechów, Węgrów, Słowaków i 
Romów. 
Gramy:
27 kwietnia, godz. 17.00
28 kwietnia, godz. 17.00
Miejsce: Rynek w Gorlicach
Wstęp wolny!
W ubiegłym roku za sprawą 
zaproszonych zespołów: Le-
gend of Kazimierz, Balcan-
scream, Tołhaje, Haydamaky, 
Sarakina Balkan Band, Chłopcy 
Kontra Basia, Sokół Orkestar 
odbyliśmy muzyczną podróż 
na Bałkany i Wschód. Tego-
roczna edycja obfitować będzie 
w równie oryginalne i interesu-
jące koncerty. Pierwszego dnia 
Festiwalu wystąpią: Tsigunz 
Fanfara Avantura łączący 
wpływy muzyki bałkańskiej, 
romskiej, tureckiej, bliskow-
schodniej, a nawet indyjskiej, 
a także słowacka wirtuozka 
gry na skrzypcach Barbora 

Botošová z zespołem. Wie-
czór zakończy unikalny projekt 
stanowiący połączenie filmu 
niemego „Janosik 21” (pierw-
szego słowackiego filmu peł-
nometrażowego z 1921 roku) 
z muzyką opartą na motywach 
słowackich melodii góralskich i 
barokowych w wykonaniu le-
gendarnych prekursorów pol-
skiej sceny folkowej Kwarte-
tu Jorgi.
W dniu 28 kwietnia na scenie 
Gorlickiego rynku zaprezentują 
się kobieca formacja folkowa 
Same Suki grająca muzykę 
kobiet z miasta inspirowaną 
muzyką ludową, następnie 
węgierski zespół Aurevoir. 
Zenekar łączący różnych style 
muzyczne z tradycyjną muzyką 
i poezją węgierską. Na zakoń-
czenie czeka nas prawdziwa 
dźwiękowa uczta za sprawą 
niemal czterooktawowego 
głosu Karoliny Skrzyńskiej 
z zespołem – ich muzyka to 
połączenie etnicznych inspira-
cji ze słowiańską wrażliwością 
i wschodnim folklorem.
Zapraszamy również do namio-
tu festiwalowego na warsztaty 
pod wspólną nazwą „4 Strony 
Koronki” obejmujące zajęcia 
ceramiczne, graficzne i ręko-
dzielnicze. Festiwalowi towa-
rzyszyć będzie także wystawa 
plastyczna będąca pokłosiem 
konkursu „4 Strony Folkloru. 
Taniec”, oraz FOLK–KIERMASZ 
na Gorlickim Rynku. 

Teddy Jr. zagra w Pawilonie Historii Miasta!
W czwartek, 11 kwietnia zapra-
szamy na koncert holenderskiego 
muzyka Teddy Jr. O godzinie 19:00 
zaprezentuje m.in. materiał z nowej 
płyty The Wanderers. Wstęp wolny!
Teddy Jr. to świetny holenderski 
songwriter. Koncertując przemierzył 
pół Europy. Grał m.in. w Holandii, 
Francji, Belgii, Polsce i w Niemczech. 
Występował m.in. jako support 
przed New Model Army, grał przed 
Peterem Gabrielem. Występował też 
na kilku festiwalach w naszym kraju.
Teddy w swojej muzyce łączy fol-

kowe brzmienia z energią grunge’u 
lat 90-tych. Artysta sam komponuje 
i pisze swoje utwory inspirując się 
takimi wykonawcami jak Eels, Neil 
Young, Frank Turner czy Tom Pet-
ty. 
Podczas koncertów Teddy Jr. zabie-
ra publiczność w podróż, podczas 
której poznają wielobarwny świat 
pełen radości. Przestrzeń ta jednak 
podszyta jest strachem i samotno-
ścią.Trasa Teddy’ ego to zapowiedź 
jego nowej płyty The Wanderers, 
która ukaże się już niebawem.

Festiwal 4 Strony Karpat 
zbliża się wielkimi krokami!
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Dni Gorlic coraz bliżej i możemy 
już oficjalnie potwierdzić gwiaz-
dy nadchodzącego święta na-
szego miasta – 4 maja wystąpi 
dla Was Natalia Szroeder, a 5 
maja Kamil Bednarek!
Podobnie jak w zeszłym roku, 
współpracujemy z RMF MA-
XXX, co zagwarantuje nam 
świetną zabawę i ogólnopolską 
reklamę! To będą wyjątkowe - 
czterdzieste (!) - dni naszego 
miasta!
Przed Kamilem Bednarkiem 
jako support wystąpi Michał 
Szczygieł - młody polski pio-
senkarz i autor tekstów, fina-
lista programu The Voice of 
Poland!
Przed Natalią Szroeder – Lan-
berry - piosenkarka, autorka 
tekstów i kompozytorka znana 
z takich hitów jak „Podpalimy 
świat” czy „Gotowi na wszyst-
ko”!
W tym roku, podobnie jak i 
w zeszłym, imieniny naszego 
miasta wspiera RMF MAXXX – 
mówi Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla. Formuła wydarze-
nia rok temu okazała się strza-
łem w dziesiątkę, a o tym jak 
świętujemy w Gorlicach dowie-
działa się cała Polska, dlatego 
zdecydowaliśmy się na współ-
pracę także w tym roku!
Niestety, tuż po internetowym 

głosowaniu okazało się, że ktoś 
inny zabookował już występ 
Zenka Martyniuka w wybranym 
przez nas terminie, dlatego 
zdecydowaliśmy, że na Dniach 
Gorlic 2019 wystąpi dla Was 
Natalia Szroeder, która zajęła 
drugie miejsce w głosowaniu  - 
dodaje.
Lato #naMAXXXa to prócz 
niesamowitej zabawy, bez-
sprzecznie wspaniała szansa na 
promocję miasta! Stacja RMF 
MAXXX przez kilka dni będzie 
zapraszać do Gorlic, a następ-
nie relacjonować naszą impre-
zę, dzięki czemu o Gorlicach 
będzie głośno w całej Polsce! 
Rozgłośnię słucha codziennie 
1,6 mln osób! Ponadto informa-
cje o wydarzeniu pojawią się na 
kanale Polsat Music, ogólnopol-
skim portalu Interia.pl i w me-
diach społecznościowych.
Oprócz koncertów, na stadionie 
będzie czekało na Was mnó-
stwo atrakcji, m.in. przegląd 
twórczości gorlickiej młodzieży! 
Każdy znajdzie coś dla siebie, 
zarówno Ci starsi jak i młodsi!
My już nie możemy się docze-
kać kolejnych imienin naszego 
miasta! Już dziś możemy za-
gwarantować Wam, że zabawa 
będzie świetna! Musicie być z 
nami!

Kamil Bednarek i Natalia Szroeder gwiazdami 
Dni Gorlic 2019! Zagramy #naMAXXXA!


